
Ordinært bestyrelsesmøde i DFFO mandag den 14. maj 2012, kl. 20.30 – 22.30 hos Lars Keller, Friland Feldballe 

Til stede: Erik Aude, Lars Keller, Jakob Krause Nielsen, Anne-Marie Foged, Eva Therkildsen 

Afbud fra: Inge-Lise Kousholt 

Ikke fået besked om ændret tid og sted og derfor uvidende: Kristian Søborg  

Dagsorden 

1. Ordstyrer: Erik Aude. Referent: Eva Therkildsen. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendes – dog samkører Erik og Lars, derefter klar til at offentliggøres på hjemmesiden. 

3. Hjertestarter 

Jakob og Per tager sig af den videre omkring geografisk placering. Jakob undersøger Trygfondens muligheder for at 

støtte opsætning af hjertestartere.  

Den eneste nuværende hjertestarter i byen hænger i Feldballe Hallen ved dommerbordet. 

4. Infotavle 

Der udspandt sig en længere snak om det formålstjenlige i infotavler. Konklusion: Det er godt med information, og det 

er bedre med ens information i alle landsbyer på samme tid. Erik skriver mail til de berørte grundejer- og 

beboerforeninger. Vi afvente holdninger derfra inden aktion.  

5. Hjemmesiden (KS 5 min) 

Punktet udskydes til Kristian er med igen – Der blev foreslået at hjemmesiden skal rumme køb/salg o.l. Og mere 

interaktivitet med beboere 

6. Distriktsfolder: Hvem gør hvad, hvornår?  

Erik fortalte, at Elka er undervejs med fotos til brug for folderen.  

7. Update omkring hallen (LK 10 min.) 

Jakob og Lars var begge til stede ved det offentligt indkaldte møde omkring hallens fremtid. Der var i alt ca. 25 

fremmødte, og der blev nedsat arbejdsgruppe, der skal arbejde med at få gjort hallen lokalt forankret. Ole 

Brændgaard fra DGI havde været til stede som idéudvikler. Bestyrelsen i DFFO (de tilstedeværende denne aften) var 

enige om at give opbakning til projektet ”i egne hænder”. Mødet bliver annonceret i næste nummer af Grønærten – 

der bliver fællesspisning, der efterfølges af 3 timers visionsudvikling. Syddjurs Kommune indkalder arbejdsgruppen til 

møde om eventuel overtagelse af Feldballe Hallen. Og det er Syddjurs Kommune, som indkalder! 

Vi talte om ansættelse af projektmager til at idéudvikle, så hallen bliver brugt så optimalt som overhovedet muligt – 

der vil evt. kunne søges midler til en sådan person. 

Hvis der kommer et referat fra halmødet, kan evt. lægges på DFFO’s hjemmeside, hvis arbejdsgruppen 

godkender????? 



8. Update omkring ny institution i Feldballe (2 min. Jakob) 

Jakob var DFFO’s repræsentant til mødet om Familiehus 2 i Feldballe. Der var ca. 20 gæster i huset  - og Syddjurs 

Kommune var repræsenteret af 3 fagpersoner, som kunne fortælle, at huset er ved at blive istandsat, og at det er for i 

alt 7 børn og unge mellem 13 og 20 år, alle hjemmehørende i kommunen. De unge mennesker vil sandsynligvis 

opholde sig i længere perioder ad gangen i huset. De vil skulle passe deres skoler eller andet fra institutionen, og der 

bliver ikke tale om svingdørsbørn, men om børn, der vil kunne få en lokal tilknytning til Feldballe. Det drejer sig om en 

døgninstitution, som vil få 10 ansatte. Alle fremmødte var positive og indstillede på at give beboerne en god 

modtagelse, og der var tilfredshed med den måde, kommunens ansatte havde redegjort for projektet. Stor ros til dem. 

Dejligt med en kommunal arbejdsplads i vores distrikt! 

9. Grønærten (ændres til distriktsblad) 

Grønærten ændrer status fra TGF info til distriktsinfo. 

Vi bestræber os på at få lavet en annonce til næste udgivelse, hvor vi søger omdelere (Anne-Marie). 

Jakob skriver et indlæg om mødet om Familiehus 2. 

Lars laver skriv om mødet i hallen. 

Mette tager sig heldigvis stadig af det, hun også har gjort tidligere  

10. Logo (LK 5 min.) 

Lars laver en mail og sender ud i sit netværk – og det kan vi andre også gøre – hvor vi søger interessenter til at komme 

med udkast til nyt logo. Det nye logo skal gerne nå at komme med på distriktsfolderen – vi ser, om det kan nås, ellers 

må vi nøjes med et lille oplag som en start og så rulle kraftigere ud senere. 

11. Evt. 

Anne-Marie orienterede om mødet, som var i forbindelse med workshop omkring Kolindsund. Et interessant møde på 

alle måder med mange forskellige holdninger og meninger. Vi kan overveje at gøre reklame for projektet, når det 

kommer til udstilling af forslag i Grenaa senere på året. 

Bestyrelsen blev også inviteret til at deltage i Bjødstrup Grundejer- og Beboerforenings generalforsamling 19. juni.  

12. Næste møde 

3. september hos Erik Aude på kontoret på FrilandErhverv, kl. 19.30 – 21.30. 

 

/15.maj 2012 Eva Therkildsen/m. rettelser 21. maj 2012 

 

 


